
 

Warszawa dn. 22 / 02 / 2017 

Informacja prasowa 

Totalne szaleństwo rozpocznie się w marcu. FlatOut 4 w ofercie 

Wydawnictwa Techland 

W marcu powróci wyjątkowa seria wyścigowa - FlatOut. Odsłonę z numerem cztery, 

noszącą podtytuł Total Insanity, na polski rynek wprowadzi Wydawnictwo Techland. Gra 

będzie dostępna na PlayStation 4 oraz Xbox One. 

FlatOut to wyścigi, którym towarzyszą zgrzyt stali i snopy iskier. To miks prędkości, destrukcji 

i szaleństwa, czyli zupełnie inne podejście do gatunku. 

Kluczowe cechy FlatOut 4: Total Insanity: 

 możliwość modyfikacji aut: na graczy czeka 27 pojazdów 

 10 trybów gry, m.in. kariera, klasyczne wyścigi, wyzwania czasowe, walki na arenie 

 dynamiczne tory: 20 dostępnych tras, które można obrócić w ruinę dzięki 

zniszczalnemu środowisku 

 tryb kaskaderski: mini-gry w których doprowadzisz do epickich kolizji lub 

katapultujesz kierowcę z kokpitu 

 rozgrywka wieloosobowa dla ośmiu graczy 

Zwiastun zapowiadający FlatOut 4 - https://youtu.be/G6llINiRS-4 

Seria FlatOut wystartowała w 2004 roku. Od tego czasu na rynku ukazały się trzy 

numerowane, „główne” odsłony i kilka pobocznych m.in. na konsole przenośne i telefony 

komórkowe. Wraz z FlatOut 4: Total Insanity marką opiekuje się nowe studio - francuskie 

Kylotonn, znane z dwóch ostatnich edycji rajdowej serii WRC. 

FlatOut 4: Total Insanity dostępny będzie w marcu. Cena gry wyniesie 259,90 zł. 

### 

Więcej informacji udzielają: 

https://youtu.be/G6llINiRS-4
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O firmie Techland 

Techland to wiodący niezależny deweloper, dystrybutor i wydawca gier. Założona w roku 1991 firma znana jest przede 

wszystkim z takich produkcji jak Dead Island i Dead Island Riptide, seria Call of Juarez, oraz Dying Light. Dzięki wykorzystaniu 

autorskiej technologii Techland tworzy najwyższej klasy gry na Windows PC, PlayStation 4, Xbox One, Linux, Mac OS X, 

Android i iOS. Techland składa się z czterech oddziałów w Warszawie, Wrocławiu, Ostrowie Wielkopolskim oraz w 

kanadyjskim Vancouver. Więcej informacji na oficjalnej stronie http://techland.pl/  

http://techland.pl/

